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Regulamin Rady Rodziców 

przy Zespole Szkół nr 59 

w Warszawie 

Rozdział I 

Podstawa prawna 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianach ustawy o systemie oświaty oraz zmianach niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz.542). 

3. Statut Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie. 

 

Rozdział II 

Zakres i przedmiot działania 

§ 1  

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców i opiekunów prawnych wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 59 

w Warszawie. 

§ 2  

Rada Rodziców jest obowiązkowym organem działającym w Zespole Szkół nr 59. 

§3 

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań 

zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły 

w tym zakresie spraw. 

 

Rozdział III 

Zadania i kompetencje 

§4 

Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 

 współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Zespołu Szkół 

 pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Zespołu Szkół 

 współpraca w realizacji nauczania i wychowania 

 pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań 

szkoły 

 wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy Zespołu Szkół 

 opiniowanie statutu i zmian w nim oraz monitorowanie jego przestrzegania 
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 opiniowanie pracy nauczyciela 

 opiniowanie projektu planu finansowego przygotowanego przez Dyrektora Szkoły 

 opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania 

 udział przedstawiciela Rady Rodziców w zebraniach Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej 

§5 

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

 uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców 

 jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z 

Radą Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą 

 program profilaktyki ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 

Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

 uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli 

§ 6  

1. Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły na drodze imprez, aukcji, kiermaszy 

i pikników rodzinnych, a także zasad użytkowania tych funduszy. 

2. Gromadzenie funduszy na drodze imprez, aukcji, kiermaszy i pikników rodzinnych z przeznaczeniem na 

cele charytatywne. 

 

Rozdział IV 

Powoływanie i struktura Rady Rodziców. 

§7 

Wybory do Rady Rodziców odbywają się na wrześniowym zebraniu rodziców. 

§ 8  

Rodzice każdej klasy w głosowaniu tajnym wybierają jednego przedstawiciela klasy do Rady Rodziców i 

trzyosobową radę klasy. 

§9 

Każdego ucznia reprezentuje tylko jeden rodzic lub opiekun prawny. 

§ 10 

Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców w nowym roku szkolnym zwołuje Dyrektor Zespołu Szkół w terminie do 

20 września. Otwiera je dyrektor szkoły i zastępca dyrektora oraz Prezydium Rady Rodziców z poprzedniego 

roku szkolnego. A 

§ 11 

Na pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców wybiera prezydium w składzie: 

 przewodniczący 
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 zastępca 

 sekretarz 

 skarbnik 

oraz trzyosobową komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców 

§ 12 

Kadencja Rady Rodziców i jej prezydium trwa jeden rok szkolny. 

§13 

Prezydium Rady Rodziców oraz Komisja Rewizyjna przejmuje wszelkie kompetencje Rady Rodziców pomiędzy 

kolejnymi jej posiedzeniami. 

 

Rozdział V 

Zebrania Rady Rodziców 

§ 14 

Zebrania Rady Rodziców zwołuje przewodniczący (z wyjątkiem pierwszego) co najmniej dwa razy w semestrze. 

§15  

Zawiadomienie o zebraniu jest dostarczane minimum 7 dni przed terminem zebrania drogą e- mailową lub 

SMS. 

§ 16 

W zebraniach może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor lub Wicedyrektor Zespołu Szkół. 

§ 1 7  

Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał. 

§ 18 

Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym: - głosowanie 

jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie 

ręki w głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez 

sekretarza Rady Rodziców. 

§ 19 

Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi: 

 w pierwszym terminie zebrania - co najmniej 50% członków Rady Rodziców, 

 w drugim terminie zebrania - co najmniej 30% członków Rady Rodziców. 

§ 20 

Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności. 
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§ 21 

Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności. Listę 

obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant. 

Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców. 

1. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać: 

 numer, datę i miejsce zebrania, z oznaczeniem terminu zebrania, jeżeli odbywało się w dwóch 

terminach 

 stwierdzenie prawomocności zebrania, tzw. ąuorum 

 listę obecnych członków Rady i listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym - jeżeli taka 

sytuacja miała miejsce 

 stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania 

 zatwierdzony porządek obrad 

 przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiotu zgłoszonych wniosków 

 oznaczenie (wskazanie numeru i przedmiotu) oraz treść podjętych uchwał 

 podpisy przewodniczącego i protokolanta. 

2. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania Rady Rodziców, uchwały sporządzane są 

niezwłocznie w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności: 

 tytuł uchwały 

 podstawę prawną 

 tekst uchwały 

 podpis przewodniczącego. 

 

Rozdział VI 

Finanse i gospodarka finansowa. 

§22 

Rada Rodziców może gromadzić środki z zadeklarowanych przez rodziców wpłat oraz innych źródeł. 

§ 23 

Środki pochodzące ze składek rodziców mogą być wydatkowane na następujące cele: 

 pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywienia, odzieży, 

podręczników oraz bezzwrotnych zapomóg 

 dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, itp. 

 nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych 

 częściowe sfinansowanie wycieczek klasowych 

 zakupy książek, środków dydaktycznych 

 wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości 

 zakup prasy i periodyków do biblioteki 

 naprawy sprzętu 

 zakup mebli i sprzętu sportowego 

 zakup biletów jednorazowych na wyjazdy uczniów reprezentujących szkołę 

 zakup leków i materiałów opatrunkowych do gabinetu pomocy przedmedycznej 

§ 24 

Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą 
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składać: 

 Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor szkoły 

 wychowawcy klas 

 pedagog szkolny 

 rady klasowe 

 Samorząd Uczniowski 

§ 25 

Przyznanie środków finansowych opiniuje prezydium Rady Rodziców i Komisja Rewizyjna. 

§ 26 

Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium Rady Rodziców i 

Komisja Rewizyjna. 

§27  

Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są: 

 przewodniczący Rady Rodziców 

 skarbnik Rady Rodziców 

 inny członek Rady Rodziców 

 inny przedstawiciel rady pedagogicznej 

 dyrektor Zespołu Szkół 

z zaznaczeniem, że muszą być obecne dwie z wyżej wymienionych osób. 

§28  

W październiku każdego roku opracowywany jest wstępny projekt budżetu wydatków na dany rok szkolny. 

 

§ 29 

Prezydium Rady Rodziców z poprzedniego roku szkolnego składa sprawozdanie finansowe za rok poprzedni do 

5 września na ręce Dyrektora Zespołu Szkół nr 59. 

§ 30 

Komisja rewizyjna opiniuje sprawozdanie finansowe do 15 września. 

§ 31 

Dyrektor Zespołu Szkół przekazuje powyższe sprawozdanie finansowe na pierwszym zebraniu, nowo wybranej 

Radzie Rodziców. 

§ 32 

Dokumentacja finansowa prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa finansowego i podlega kontroli Komisji 

Rewizyjnej. 
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Rozdział VIII 

Przepisy końcowe. 

§ 33 

Rada Rodziców dysponuje własną pieczęcią o treści: 

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 59 ul. Sobieskiego 68 02-930 Warszawa tel. 842-47-92, fax. 816-75-47 oraz 

kontem w banku: 

Bank Zachodni WBK, numer konta: 13 1090 1043 0000 0001 0949 4314. 

§34 

Zmiany w regulaminie wymagają co najmniej 50 % głosów za (7 osób). 

§ 35 

Niniejszy regulamin został uchwalony i zatwierdzony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 31 stycznia 2012 roku i 

wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 
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